BO NONG NGHIP vA PTNT
CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
HQC VIN NONG NGHIP VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
So: 1540 /HVN-TCCB
V/v rà soát, b sung quy hoich can b
nhiêm kST 202 1-2026

HàNói, ngày 06 tháng 9 nám 2021

KInh gi:ri: Các dcm vj trong H9c vin
Can cir Hixó'ng dn s 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 nàm 2012 cüa
Ban T chirc Trung uong hithng dn trin khai Nghj quyt s 42-NQ/TW ngày
30 tháng 11 nàm 2004 cüa B Chinh tn v cong tác quy hoach can b lãnh do,
quàn l thai kSi dy mnh cong nghip hóa, hin dai hóa dt nrnc (g9i chung là
Huâng dn so 1 5-HD/BTCTW);
Can cü Hrnfmg dn s6 06-HD/BTCTW ngày 24 tháng 12 näm 2017 cüa
Ban To chirc Trung twng hithng dn süa di, bi sung mt s ni dung ye cong
tác quy hotch can b lAnh dao, quàn 1 nêu ti HuOng dn s 1 5-HD/BTCTW
ngày 05 tháng 11 nàm 2012 cüa Ban T chüc Trung uong (g9i chung là Hithng
dtn s 06-HD/BTCTW);
Can cir Huo'ng dn s 608-HDQH/BCS ngày 17 tháng 01 näm 2013 cüa
Ban Can sir Dãng B Nông nghip và Phát trin nOng thôn ye cong tác quy
hoach can b;
Can cir Cong van s 7444/BNN-TCCB ngày 05 tháng 9 näm 2016 và
Cong van s 2766/BNN-TCCB ngày 03 tháng 4 näm 2017 cüa Bô Nông nghip
và Phát trin nông thôn v cOng tác quy hoch can b;
Can ciii Cong van s 9420/BNN-TCCB ngày 05 tháng 12 näm 2018 cUa
B Nông nghip va Phát trin nOng thôn v mt s lint khi thirc hin rà soát,
b sung quy hoch can b lãnh do;
Can ciii Cong van s 66-CV/BCSf) ngày 19 tháng 8 näm 2021 cüa Ban
Can sr Dàng Bô Nông nghip và Phát trin nông thôn ye tui bô nhim và quy
hoach can b;
Hoc vin huOng dn các don vj trin khai thrc hin cong tác rà soát, b
sung quy hoch can b quãn lr nhim kr 202 1-2026 nhu sau:
I. MOT sO YEU CAU CHUNG YE CONG TAC QUY HOCH
1. V yêu cu, nôi dung, phucxng pháp trong quy hotch can b5: Cong tác quy
hoach phãi dam bâo thrc hin dñng theo các van bàn Hrniing dn s 1 5-HD/BTCTW,
Huàng dn s 06-HD/BTCTW cüa Ban To chiirc Trung uxing và các van bàn cüa B
Nong nghip và Phát trin nOng thôn.
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2. Quy hoach can b phái gn vâi các khâu trong cong tác can b nhu:
nhân xét, dánh giá, dào tao, bi duO'ng, luân chuyn, sp xp, sü diing, thirc hin
chinh sách can b. Dánh giá dung can b là khau quan trQng nht, là tin d cho
vic b tn can b và cho quy hoach can b; dng thai quy hoach can b là co sâ
d thirc hin luân chuyn, dào tao can b cho nhu cu tnuc mt và lâu dài. Quan
tam tao ngun can b lãnh dao, quail l' tré có thành tIch xut sc, nhüng can b
xut than cOng nhân, con em cong nông, gia dInh có cong vOi each mng, dan
tc thiu s, can b nü. Riêng phn nhân xét, dánh giá can bô trong quy hoach
ln nay së can cir vào kt qua nhân xét, dánh giá dãng viên nàm 2020 và dánh
giá, xp loai viên chác và ngithi lao dông nàm hoc 2020-2021.
3. Quy hoach can b phãi dam bão phuang châm "ma" và "dng"
a) Quy hoach "ma" là mt chic danh cn quy hoach mt so ngithi và mt
ngtthi có th quy hoach vào mt s chüc danh ma ngithi do có kha nàng dam nhn;
giài thiu can b vào quy hoach không khép kin trong tirng co quan, dan vj; không
chi dua vao quy hoach nhfrng can b hin dang Cong tác tai ca quan, dan vj ma can
ma r)ng ngun, dua vào quy hoach câ can b cOng tác a dja phuong, ca quail, dan
vj khác cO dü tiêu chun và diu kin dam nhn duçc chuc danh quy hoach.
b) Quy hoach "dng" là quy hoach dugc djnh kS' rà soát, b sung, diu
chinh trên ca sâ theo sat sr phát tnin cüa can b; dua ra khOi quy hoach nhüng
can b không con dü tiêu chun và diu kin, không có trin v9ng phát triên
hoc uy tin thtp qua ly phiu tin nhim h&ng nàm; b sung vào quy hoach
nhing can b có trin vQng phát trin.
4. Mi quan h giita quy hoach can b và b tn nhân sir:
a) B fri nhân sir là 1ira ch9n can bO trong quy hoach d b nhim, giOi
thiu üng cu dam dixang ngay vj tn lành dao, quãn 1 khi có nhu câu hoc khi
dn nhiêm kr mai.
b) Quy hoach can b là tao ngun d chü dng chun bj can b cho vic
b nhim, b tn nhân sr nêu trên. VI 4y, can b a thai dim dua vào quy hoach
không nht thit phãi dap irng dy dñ diu kin và tiêu chun cüa chuc danh quy
hoach, ma cn dixçic rèn 1uyn, thir thách trong thc tin hoc dào tao, bôi dirOng
d chun bj ngun nhân sr cho chuc danh quy hoach.
5. V quy hoach di vâi can b duang chüc
a) Thng nhtt thrc hin chü tnrang quy hoach can bô len chuc vi cao han,
khOng quy hoach tai cü, tái b nhim chuc vii dang dam nhim khi xay dçrng quy
hoach nhim ki tai và cac nhiêm kr tip theo, cüng nhu khi rà soat, bô sung quy
hoach cüa nhim ki hin tai. Các can b duang chirc v nguyen tc dã phâi có dü tiêu
chun, diu kin cüa chüc vi dang dam nhim, nu có tiin v9ng phát frin thi dua vào
quy hoach chüc vi cao han; nu dü tiêu chun, diu kin tip tiic tai cir thi là ngun
duang nhiên d xem xét khi tin hành cong tác than sr cüa nhim kS' mOi.
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b) Di vâi chirc vi quàn 1r quy djnh không giir qua 2 nhim k' lien tip
thI không quy hoach các can b dã gii chüc vii do hai nhim ki lien tiêp tai don
vj, các can b nay nu con dü tiêu chun và diu kin thI dira vào quy hoach giü
chirc vu khác hoàc i don vi khác.
6. V s lucing ngun dua vào quy hoch
Phài quy hoich t6i thiu 02 ng1xii và không qua 04 ngithi cho 01 chirc
danh (tüy thuc vào s 1ucng can b viên chüc cüa don vj); không quy hoach 01
ngi1i cho 01 chtrc danh; không quy hoach 01 ngiräi vào qua 03 chirc danh.
7. V d tui, co CIU nft, can b chua là dãng viên trong quy hoach
a) V d tui (thirc hin tir ngày 01 tháng 8 11am 2021):
- Chi dua vào quy hoach ch(rc vi cao hon di vài nhüng can b con dU
tui b nhim trong nhim kS' tOi và CáC nhim k' tip theo. Ciii th can b quy
hoach ltn du vào các chüc danh quãn lr nhim kSr 202 1-2026 It nht phãi dü
tuôi cong tác tr9n trong nhim ki 202 1-2026.
VI dii: Nam sinh tháng 02/1965, theo Nghj dinh so' 135/2020/ND-CT ngày
18 tháng 11 nàm 2020 cia ChInh phi Quy djnh v tui nghi huu ((Nghj djnh sO
135/2020/ND-CP) thi tudi nghi hu là 61 nàm 6 tháng thO'i die2m tháng 8/202 1 tudi
cia can b3 là 56 tui 6 tháng (61 tudi 6 tháng - 56 tudi 6 tháng = 5 nám.); nhu'
ddn th&i die2m tháng 8/202 1 dii tudi bd nhim/quy hoqch ldn ddu. Nic sinh tháng
8/1969, theo Nghf djnh Sd 135/2020/ND-CT thI tudi nghi huu là 57 tuói, th&i diem
tháng 8/2021 tudi ciia can bó là 52 tudi ('57 tuo2i - 52 tudi 5 nám,); nhw vty, den
thai didm tháng 8/202 1 dii tudi bd nhim/quy hogch ldn ddu.
- Dua ra khOi quy hoach nhüng can b dã Co trong quy hoach nhung
không dü tui b nhim ln du vào chrc danh quy hoach, không con dü tiêu
chun, diu kin theo quy djnh hoc dA b nhim vào chiirc vi duçc quy hoach
và tuo'ng throng.
- V co cu do tui: danh sach d nghj quy hoach phái dam báo co câu 3
d tui; dan cách giüa các d tui trong 01 chirc danh quy hoach là 5 nàm.
b) Co cu ni3: Dam bão t' l can b nü không dithi 15% trong danh sách
quy hoach.
c) Can b chixa là dãng viên: Cn quan tam xem xét, dua vào quy hoach
d dào tao, bi duO'ng d6i vi can b cO trin v9ng phát trin chua là dãng viên.
II. DO! TU'(NG AP DVNG
i. Tat cá các don vi trong Hc vin
2. Trong nãm 2020, các don vj chua thirc hin cong tác quy hoach can b
nhim kS' 2021-2026 phãi thirc hin quy hoach lin du theo trinh tir, thU tic t?i
COng van s 621/HVN-TCCB ngày 05 thang 5 näm 2020 cUa H9c vin ye vic
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rà soát, b sung quy hotch can bô nhim kr 2016-2021 và xây dirng quy hoach
can bô nhiêm k' 202 1-2026.
III. NQI DUNG QUY HOACH CAN BO
1. V chüc danh quy hoach
a) Trtxàng, Phó các dan vj thuc H9c vin.
b) Tnrâng, Phó B mon và tuang throng thuc don vi.
2. Thtm quyn phê duyt quy hoach: Giám dc H9c vin phê duyt d6i
vi tAt ca cac chüc danh quy hoach neu tai Khoãn 1, Mic II cüa van bàn nay.
IV. QUY TRINH XAY DçNG QUY HOACH
1. Cong tác chun bj: Tnrâc khi thirc hin quy trInh quy hoach, tp th
lãnh do don vj cAn tin hành cac cong vic sau:
1.1. Chi dao hoàn thành cong tác xay dirng, rà soát quy hoach các chirc
danh quãn 1r cüa dan vi.
1.2. Rà soát, dánh giá di ngü can b quãn 1' và can b quy hoach:
a) Rà soát, dánh giá chung di ngü can b cüa don vi v chAt 1u'ng, s
luang, co cAu, nhAt là ca cAu v trInh d, d tui, ncr, can b dan tc It ngui
(theo dc dim trng don vi)...
b) Tin hành nhn xét, dánh giá di vOi can b duang chirc, can b quy
hoach v phAm chAt, näng lirc, trInh do dào tao, tin nhim, dO tui, sic khOe...
Trên Ca sâ yeu cAu và tiêu chuAn can hO dua vao quy hoach, phân loai theo
chiu hithng phát trin và 1p danh sách: can hO có trin v9ng dam nhan chüc VT
cao han; can bO tip tiic dam nhtn chrc v1i Cu; can hO cAn ducic dào tao, bi
diiOng them d hoàn thành t& han nhim vi duçic giao; nhirng can hO không dü
diu kin b nhim lai trong nhim kS' ti.
1.3. Trên ca sâ tiêu chuAn chüc vii theo quy djnh cüa Hçc vin (Quy ch
T chüc và boat dông cüa Hoc viên), can cir chirc näng, nhim vi và dc dim
don vi d xác dnh yêu cAu co bàn di vi can hO dr ngun các chc danh quy
hoach. Bào dam 3 d tui trong tüng cAp lãnh dao, tang t' 1 can bO tré, can ho
nü, can hO dan tOc it ngirâi,... Tuy nhiên, không vi co cAu ma ha thAp tiêu chuAn
can ho dua vào quy hoach.
2. Các bithc thuc hiên
2.1. Rà soát, b sung quy hotch trtrrng, phó các don v thuc H9c
viên nhiêm k)' 2021-2026.
a) Btro'c 1. Hi nghj tp th lãnh dao don vi
- Thành phAn: CAp üy và tnrO'ng, phó don vj (d& vâi don vi không có cAp
üy: Bj thu Chi hO va tnr&ng, phó don vj). Di vâi don vi không có cAp phó: Bi
thu Chi hO, tnrOng don vi và Giám dc/Phó Giám dc H9c vin phi trach don
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vj. Di vâi dan vj không có Chi b: tnrYng, phó dan vj và Giám dc/Phó Giám
dc H9c vin phii trách dan vi.
- Nôi dung: Can cir vào kt qua quy hoch cUa dan vj và k& qua dánh giá
can b hang näm, Hi nghj rà soát và di,r kin phuang an b sung nhân sr di
vi nhü'ng can b có trin vçrng, Co dü tiêu chun, diu kin dua vào quy hoach
tnric khi 1y ' kin tai các h5i nghj tip theo và xem xét, bó phiu dua ra khOi
quy hoach di vài nhüng tnrYng hçTp dã có trong quy hoach nhu'ng không dü
tui b nhim ln du vào chirc danh quy hoach, không con dü tiêu chun, diu
kiên theo quy djnh hoc dã b nhim vào chirc vi duçc quy hoch và tuang
dirnng (Mu s O1-QHCB).
Nhü'ng can b có trên 50% tng s thành viên tp th lãnh do dan vi
dng ' dua ra khOi quy hoich, thi d xut Giám d6c Hpc vin dua ra khOi danh
sách quy hoach.
Ghi chiii: Tai buOc nay, nu don vj dr kin phuong an ho sung quy hoach

thI thirc hin các buâc tip theo.

PH

b) Bwrc 2. Hi nghj 1y phiu gioi thiu quy hoach

C'

- Thành phn:
+ Di vOi các khoa: dtp üy; tnrâng, phó dan vj; ban chp hành cong doàn
b phn; bI thu Lien chi Doàn thanh nien (là viên chüc); tnxông, phó các b mon
và tuang duang; giáo su, phó giáo su, tin Si; giàng vien chinh và tirang ducmg
tr len.
+ Di vó'i các don vi khác thuôc Hoc viên: toàn th viên chtrc, ngithi lao
dng trong dan vi (g9i chung là viên chi1rc).
- Ni dung:
+ Tnning don vj chü tn, quán trit miic dIch, yêu câu, tiêu chuân co câu
ngun can b quy hoach di vi các chirc danh quy hoach.
+ Dai din lãnh dto dan vj thông báo danh sách can b duçc ttp th lãnh dao
dir kin giài thiu dua vào quy hoach.
+ Thành viên tham gia hi nghij phát biu v các can b dugc giâi thiu dua
vào ngun quy hoach và có th giâi thiu them ngun quy hoach ngoài danh sách
dà duccc chun bj.
+ Dai biu dir hi ngh bO phiu giâi thiu (Mu s6 02 -QHCB); thu phiu
và cOng b s6 lucing phiu phát ra và thu v tnxàc Hi nghj.
+ Trên co si kt qua lAy ' kin cüa Hi nghj, tp th lãnh dao
xét thng nht danh sách nhân sr trithc khi dua ra lAy ' kin ti hi nghj
buc 3.
c) Blthc 3. Hi nghj tp th lãnh dao don vj

- Thành phAn gm:
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+ Di vâi các khoa: Cp üy; Triràng, phó tnràng dan vj; Chü tjch Cong
doàn b phn; Bi thu Lien chi doàn là viên chüc; Twang b mon và tilang duang.
+ Di vâi các dan vi khác: Cap üy/Chi b; Truô'ng, phó trixâng dan vj,
Chü tjch Cong doàn b phn, BI thu Chi doàn viên chrc (nu có); To twang cac
t thuôc dan vi (nu co).
- Ni dung: Trixâng dan vj thông báo két qua lay phiu ti Hi nghj
buac 2 và danh sách nhân s1r do Hi nghj tp th lãnh dao giOi thiu; Hi
nghj thào 1utn v danh sách nhân su, các vn d có lien quan và ho phiu giài
thiêu (Mu s 02 -QHCB); Thu phiu và cong b s luçing phiu phát ra và
thu v truac Hôi nghj.
d) Btro'c 4. Hi nghj tp th lãnh dao dan vj
- Thành phn: Nhix bithc 1.
- Ni dung: Trên ca sa kt qua phiu giai thiu ti các buOc trên, tp the
lãnh dao dan vi hO phiu giai thiu ngun nhân sir b sung vào quy hoch và
báo cáo v H9c viên (Mu s 02 -QHCB).
Nhü'ng can bô duçic trên 50% tng s tp th lãnh do dan vj dng gii
thiu (1y tr cao xu6ng) thI dua vào danh sách d nghj phê duyt quy hoch.
- Ho so' gui v H9c vin (thông qua Ban T chüc can be), gôm có:
(l)Biên bàn kim phiu giOi thiu quy hotch theo t1rng buac (Mu so 04a
-QHCB);
(2)Biên bàn Hi nghj (Mu s 08-QHCB);
(3)Danh sách trIch ngang can b d nghj quy hoch giai don 202 1-2026
(Mu s 05a-QHCB);
(4)

trInh cüa don vi (Mu s 09-QHCB).

e) Btthc 5. Hi nghj tp th lãnh dto Hpc vin
- Thành phn: Ban Thuang vi Dáng üy, Chü tch Hi dông Hçc vin,
Giám dc và Phó Giám dc,Twang Ban To chirc can b.
- Ni dung: Trên ca sâ kt qua ly ' kin tai các hi nghj nêu trên, các
thành viên tham gia Hi nghj thão 14n, bO phiu tin nhim d6i vOi t1rng
chirc danh.
2.2. Rà soát, bô sung quy hoich trtr&ng, phó b mon và ttro'ng throng
nhim k)' 2021-2026.
a) Bu*c 1. Hi nghj tp th lãnh dao b mon và tuong duang (gçi chung
bO môn)
- Thành phn: Truang, phó b mon và Twang don vi hoc Phó dan vi
hoàc Bi thu chi b.
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- Ni dung: Can cr vào kt qua quy hoch cüa don vj và kt qua dánh giá can
b hang 11am, Hi ngh rà soát và dir kin phuung an bô sung nhân sr d6i vñ nhüiig
can b có trin vçrng, có dü tiêu chuAn, diu kin disa vào quy hotch tnnic khi 1y '
kin tti các hi nghj tip theo va xem xét, bO phMu dua ra khói quy hoach dôi vo'i
nhüiig tnrO'ng hçp dã Co trong quy hoach nhu'ng không dü tuM b nhim ltn dâu vào
chüt danh quy hotch, không cOn dü tiêu chun, diu kin theo quy dnh hoc dã b
nhim vao chüc vi ducic quy hoach và liro'ng throng (Mu s6 O1-QHCB).
Ghi chü: Tti brnc nay, nu don vj dr kin phixong an b sung quy hoach
thI thirc hin các biiOc tiêp theo.
b) Bthc 2. Hi nghj lAy phiu gii thiu quy hoach
- Thành phtn: Toàn th viên chrc trong b mon.
- Ni dung:
+ Dti din lãrth dto bO mon quán trit ' nghia, mvc dich, yêu cu, ni dung
cUa cong tác quy hoach can b, tiêu chuAn can b theo hithng dan, thông báo danh
sách can b duçc t.p th lãnh dto dçr kin gith thiu dua vào quy hoach.
+ Thành viên tham gia hôi nghi phát biu v các can b duçic gii thiu
dixa vào ngun quy hoach vã có th gi1i thiu them ngun quy hoach ngoài
danh sách dã duoc chuAn bi.
+ Dai biêu dir hi nghj bO phiu gii thiu (Mu s 02-QHCB); thu phiu
và cOng b s lucing phiu phát ra và thu v tnrOc Hi nghj.
+ Trén co sâ k& qua lAy ' kin cüa Hi nghj, tp th länh dao b mOn
xét thng nhAt danh sách nhân sir tnnc khi dua ra lAy ' kin tai hi nghj a bthc
tip theo (Bô mon cO van bàn báo cáo Khoa).
c) Buo'c 3. Hi nghj tp th lãnh dao don vj
- Thành phAn: nhu buOc 1 phn 2.1
- Ni dung: Trên co sâ kt qua phiu giai thiu tai các buó'c trén, tp th
lãnh dao don vj bO phiu giài thiu ngun nhân sir dua vào quy hoach và báo cáo kt
qua v H9c vin (M.0 s 02-QHCB).
Nhüng can b thrçic trén 50% tng s tp th lãnh dao don vi dông ' gii
thiu (lAy tr cao xung) thi dua vào danh sách d nghj phê duyt quy hoach.
- Ho so' gui v HQc vin (thông qua Ban To chirc can be), gôm cO:
(1)Biên bàn kim phiu giOi thiu quy hoach theo t1rng bixóc (Mu so 04a QHCB);
(2)Biên bàn Hi nghj (Mu s 08-QHCB);
(3)Danh sách trIch ngang can b d nghj quy hoach giai doan 202 1-2026
(Mu s 05b-QHCB);
(4) T trInh cüa don vi (Mu s 09-QHCB).
7

.4

d) Btrcrc 4. Hi nghj tp th 1ãnh dto H9c vin
- Thành phtn: nhu bthc 5 phn 2.1.
- Ni dung: Trén cci si kt qua lay kin tai các hi nghj nêu trên, các
thành viên tham gia Hi nghj tháo lun, bô phiu tin nhim di vó'i tmg chirc
danh. NhQng can b disçc trên 50% tng s phiu tan thành duçc dua vào danh
sách d Giám dc H9c vin quyt djnh phê duyt quy hoch.
V. QUAN LY VA THUC HIN QUY HOACH
1. Dôivâicácdcinvj
a) Can cir kt qua phé duyt quy hoach cüa cp trên và tiêu chun chirc
danh can b, cp üy/chi b t chüc vic theo döi, quán 1 và cüng vi tnthng don vj
xây dirng k hoach dào tao, bi dtrôi-ig can b trong din quy hoach.
b) Vic cir can b di dào tao, d xut b nhim hoc giâi thiu d bu giU
các chi'rc vij lành dao, quán I' nói chung cn phãi can ci:r vâo quy hoach.
2. Di vi Hoc viên
Giao cho Ban To chirc can b phi vi vi Ban To chirc Dâng ñy tham
mixu cho Dãng üy vâ Giám dc H9c vin:
a) Xây dirng k hoach dâo tao, bi duO'ng vâ chi dao cp du'i xây dirng
k hoach dào tao, bi dung can b trong din quy hoach.
b) Xây dirng k hoach luân chuyn can b d dào tao và rén 1uyn ngun
quy hoach; Xây dirng k hoach sp xp, b trI, diu chuyn can b ngun quy
hoach vào các vj trI phü hçxp.
c) H9ng dn kê khai h so can b quy hoch.
d) T chirc thirc hin vã hung dn vic râ soát b sung quy hoach theo
quy djnh.
e) Viêc cir cn b di dào tao, bi diiOng, 1un chuyn, b nhim hotc gifii thiu
d bu git các chirc vii länh dao, quãn 1 nói chung cn phâi can ci: vào quy hoach.
3. Thai gian hoân thành: Tr nay dn ngày 30 tháng 9 nãm 2021
D hoàn thánh t& cong tác quy hoach, Giám dc H9c vin yêu câu cap
ñy/chi b và Truâng các don vj cn nghiêm chinh thirc hin t& các ni dung néu
trên. Trong qua trInh thirc hin nu vn d chua rO. '
ii báo cáo Hc vin
(qua Ban T chüc can b) d thng nht thirc hi
N.ri nhin:
- Nhu trên;
-Dãngüy;
- Hi dông Hçc vin;
- Phó Giám dôc H9c vién;
- Cong doân H9c vin;
- Lisu VT, TCCB.
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